Østerdal Fuglehundklubb vil med dette ønske velkommen til utstilling på:
Savalen lørdag 17.juli

Utstillingsplassen vil også i år være på parkeringa til slalåmbakken. Følg skilting til
Savalen-slalåmbakken, det vil også stå små skilt med logoen vår på her og der fra RV3.
Sekretariatet vil være åpent fra ca kl 9.00, mens selve utstillingen starter kl 10.00.
Startnr sendes ut på forhånd eller evt hentes i sekretariatet, husk sikkerhetsnål eller lignende
for å feste nr. Påmelding Barn og Hund i sekreteriatet.
Toaletter vil i år som før være i enden på det store grå huset på motsatt side av veien for
utstillingsplassen. Det er noen bord og benker på plassen, men det kan være greit å ta med
seg noe å sitte på selv.

Ring 1 - Terje Eriksen
10.30 Breton
11.00 Engelsk Setter
13.50 Pointer
Best in Show til slutt, antar ca kl 15.00

Ring 2
10.00
10.05
10.25
10.30
11.10
11.15
12.30
13.00
13.10
13.15

- Rune Tyvold
Drentsche Patrijshond
Kleiner Munsterlander
Ungarsk Vizsla Korthåret
Gordon Setter
Irsk Rød og Hvit Setter
Irsk Setter
Vorsteh Korthåret
Vorsteh Langhåret
Vorsteh Strihåret
Weimaraner Langhåret

Barn og Hund, og Valpeshow: Ca 13.30

Smittevernregler:
Alle utstillere som skal ha med seg ledsagere/familie MÅ sende sms til 91774250 med navn
på personen(e) slik at vi har oversikt over hvem som er på plassen ut over eiere av påmeldte
hunder. Vi gjør oppmerksom på at vi har myndighet til å bortvise folk fra plassen hvis
smittevernregler ikke overholdes.
På utstillingsplassen:
Overhold en meters avstand, unngå håndhilsing.
Håndsprit er utplassert flere steder, brukes ved ankomst og etter behov.
Utstillingstelt er ikke tillatt
I ringen:
På hunder med kort pels trenger ikke dommer nødvendigvis berøre hunden. Det er utstiller
selv som skal vise hunden, også tenner. Lytt til instrukser fra ringsekretær og dommer om
hvordan du forholder deg i ringen.
Ellers etter regler fastsatt av FHI.

Øfhk v/Ragnar Alander
alanderragnar@gmail.com
91774250

